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INRIKESMINISTERIET   Promemoria (utkast) Bilaga 1 

Regeringsråd Ilpo Helismaa  25.10.2018 

 

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skyddsrum 

 

Allmänt 

Med stöd av 74 § 1 mom. i räddningslagen (379/2011) ska närmare bestämmelser om 

skyddsrums storlek, konstruktion och placering utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Förordningen har beretts vid inrikesministeriet och den har sänts på remiss till  ... 

I utlåtandena... 

Förordningen har inga betydande ekonomiska verkningar utöver de som föranleds av 

räddningslagen. 

DETALJMOTIVERING 

1 § Krav på skyddsrums storlek, konstruktion och placering 

I förordningens finska språkdräkt görs de ändringar som föranleds av lagen om ändring av 1 § 

i lagen om statsrådet (767/2013) så att sisäasiainministeriö ändras till sisäministeriö i 1 § 2 

mom. 

3 § Placering av skyddsrum 

Enligt 3 § 1 mom. i den gällande förordningen får ett skyddsrum placeras högst 250 meter 

från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs. 

Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att ett skyddsrum får placeras högst 500 meter 

från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs. 

Den föreslagna ändringen förbättrar användningsmöjligheterna för de områdesvisa 

gemensamma skydsrummen. De gemensamma skyddsrummen ska kunna betjäna ett större 

område än för närvarande.  

enligt 71 § 4 mom. i räddningslagen kan den myndighet som beviljar bygglov efter att ha hört 

den lokala räddningsmyndigheten tillåta att ett gemensamt skyddsrum inrättas för två eller 

flera byggnader, om skyddsrummet inrättas inom fem år från den partiella slutsynen på den 

första byggnaden. 

Gemensamma skyddsrum inrättas i allmänhet endast i samband med områdesbyggande. 

Beslut om gemensamma skyddsrum fattas i allmänhet i samband med planläggningen. Dessa 

skyddsrum är i allmänhet bergrum. Enligt gällande praxis har gemensamma skyddsrum också 

inrättats på industriområden. På samma tomt eller för flera bostadshus byggda av samma 

byggherre kan inrättas ett gemensamt skydd, endera i anslutning till den första byggnaden 

eller till den sista. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Avsikten är att förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2019 samtidigt som ändringarna av 

räddningslagens bestämmelser om byggande av skyddsrum träder i kraft.  

Bestämmelsen om ett skyddsrums placering i 3 § 1 mom. ska tillämpas också på ett sådant 

byggnadsprojekt för vilket bygglov har sökts redan före ikraftträdandet av förordningen men 

efter det att den blivit stadfäst, om tillämpningen av förordningen för byggnadens ägare leder 

till lindrigare krav på inrättande av skyddsrum. 


